FISC ry jäsenyys
Tietoturvaklusteri FISC ry on kasvanut kyberturvallisuuden kannalta keskeiseksi
organisaatioksi viimeisen kolmen vuoden aikana. FISC ry edustaa yksityistä sektoria
yhteiskunnallisessa vuoropuhelussa viranomaisten kanssa. Lisäksi FISC ry on mukana
kansainvälistämässä toimialaa eri hankkeilla, luomassa osaamista kumppanina
tutkimushankkeissa sekä edesauttamassa alan verkottumista ja tietoisuutta.
FISC ry:n jäseniksi voivat liittyä alan yritykset, joilla on tavoitteenaan kehittää Suomessa
tieto- ja kyberturvallisuutta. Jäsenyrityksen on oltava rekisteröitynyt Suomeen.

FISC tarjoaa jäsenille
Arvokkaita verkottumismahdollisuuksia
Merkittävin hyöty jäsenille syntyy verkostoista. FISC on aktiivinen toimija eri verkostoissa ja
FISCin sisällä toimii myös omia verkostoja. Osa verkostoista on muokkautunut työryhmiksi,
tutkimushankkeiksi sekä yhteisiksi vienninedistämistoimiksi, osa on vapaamuotoista
toimintaa jäsenten välillä.
FISCin kautta yrityksille on avautunut erityyppisiä yhteistyöverkostoja kansallisella sekä
kansainvälisellä tasolla. Kyberala on uusi ja dynaaminen toimiala, jossa ei ole ollut globaalisti
juuri samankaltaisia verkostoja muilla ICT- aloilla. FISC on yksi maailman ensimmäisistä
toimijoista, joka on muodostunut yritysten yhteenliittymänä ja toimii nyt aktiivisesti
eri suuntiin.

Tukea kansainvälistymiseen ja kasvuun
Yksi FISC ry:n peruspilareista on yritysten kasvu. Suomessa alan yritysten keskikoko on
kansainvälisesti mitattuna pieni ja vaikutusmahdollisuudet ovat rajallisia globaaleihin
kilpailijoihin verrattuna. FISC pyrkii luomaan uusia toimintatapoja joilla jäsenyritykset
pystyvät yhteistyöllä luomaan kansainvälistymistä ja kansainvälistä liiketoimintaa.
FISC on rakentamassa uudentyyppistä kasvuohjelmaa, johon liittyy operatiivista
jäsenyritysten myynnin kasvattamista eri maihin. Vienninedistämismatkoja on tehty
Euroopassa sekä Aasiassa jo vuodesta 2013 alusta alkaen.
Rahoituksen piirissä FISC pyrkii luomaan kasvuympäristöä jäsenilleen sekä luomaan tapoja
helpottaa sijoitusten saamista pääomia hakeville yrityksille. Suuremmille yrityksille on
tarjolla yhteistyömalleja, joissa yritykset voivat löytää pienemmiltä jäsenyrityksiltä uutta
osaamista sekä uusia ratkaisuja kilpailukyvyn parantamiseksi kansainvälisillä markkinoilla.

Panostuksia osaamisen kehittämiseen
Kansallisesti on erittäin tärkeää panostaa kyberturva-alan koulutukseen ja tutkimukseen.
FISC tekee tiivistä yhteistyötä eri oppilaitosten ja yliopistojen kanssa. Tavoitteena on saada
panostuksia opiskelupaikkojen lisäämiseen ja parempaa osaamista valmistuville opiskelijoille
ja parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan jäsenyrityksiin.
FISCin oma tutkimusohjelma SAICS (Situational Awareness in Information and Cyber
Security) on yksi pilottihankkeista jossa on mukana yliopistoja sekä jäsenyrityksiä. Hanke
tavoittelee asiakaslähtöistä tutkimusta, jossa yhteistyössä rakennetaan uusia innovaatioita
sekä yliopistoissa että yrityksissä saman aihepiirin sisällä suoraan asiakkaalle. Hankeen
mallilla pyritään nopeuttamaan tutkimustulosten pääsyä markkinoille ja kansainvälistymään.
Hanketta on pidetty yhtenä TEKESin onnistuneimmista hankkeista, ja nyt valmistelussa on
tutkimusohjelman jatko: SAICS 2.0.
Osaamisen löytämiseksi FISC on myös rakentamassa verkkosivulleen yhteistä
rekrytointiosiota, johon tuodaan kaikki jäsenyritystemme avoimet työpaikat. Pyrkimyksenä
on myös luoda uusia ”siltoja” ulkomaille, jotta saamme nopeammin ja tehokkaammin
osaavaa työvoimaa jäsenyritystemme kasvutarpeisiin.

Työryhmät
FISCissä toimii viisi työryhmää, joihin kaikkiin jäsenyritykset voivat vapaasi osallistua.
Työryhmät toimivat eri malleilla, osin asiakaslähtöisesti ja osin verkostoja luomalla.
Työryhmät:
teollinen internet
puolustusteollisuus
kasvutyöryhmä: vienti, kansainvälistyminen
verkottuminen kansainvälisten jäsenten kanssa
jäsenhankinta ja yhteistyö klustereiden välillä.

Markkinatutkimus
Kyberalalta on hyvin vähän tutkittua tietoa käytettävissä. Yksi syy tähän on alan nopea
kasvu, mutta usein tietoa ei ole myöskään esimerkiksi luottamuksellisuussyistä saatavissa.
Usein jäsenyrityksillä on ollut haasteita vertailutiedon löytämisessä. FISC ry on julkaissut
vuosittain markkinatutkimuksen, joka perustuu eri lähteistä koottuihin alan tutkimuksiin,
selvityksiin sekä arvioihin. Tutkimuksia on julkaistu vuodesta 2013 alkaen.

Yhteistyö
FISC ry toimii vahvasti klusterina. Jäsenyrityksistä merkittävä osa osallistuu tiiviisti
toimintaan eri rooleissa panostaen yhteisesti alan kehittämiseen. FISC ry tarjoaa paljon uusia
mahdollisuuksia jäsenilleen. Näiden realisoituminen riippuu kuitenkin lopulta pitkälti
jäsenyrityksestä itsestään ja tavoista, joilla se hyödyntää FISCiä liiketoimintansa
kehittämisessä.
FISC ry on mukana erilaisissa tapahtumissa ja tarjoaa jäsenilleen osallistumisetuja, esim.
jäsenalennuksen osallistumisesta Jyväskylän kybermessuille sekä mahdollisuuksia näkyä alan
tapahtumissa.
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